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บทคัดย่อ: ไบโอฟล็อกเป็นกลุม่ ตะกอนจุลนิ ทรียท์ มี่ บี ทบาทในการบ�าบัดไนโตรเจนในบ่อเลีย้ งสัตว์นา�้ งานวิจยั นีไ้ ด้ทดลอง
สร้างไบโอฟล็อกจากจุลินทรีย์ธรรมชาติโดยการเติมสารอินทรีย์คาร์บอน นอกจากนี้ยังได้ทดลองสร้างไบโอฟล็อกโดยการ
ผสมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน Spirulina ในการทดลองมีการเติมคาร์บอนและไนโตรเจนสัดส่วน 16:1 เป็นประจ�าทุก
วัน นาน 42 วัน พบว่าไบโอฟล็อกทั้ง 2 ชนิด มีขนาดและชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน และระหว่าง
การบ่มไบโอฟล็อกพบว่ามีการบ�าบัดแอมโมเนียด้วยกระบวนไนโตรเจนแอสซิมิเลชัน จากนั้นได้ทดลองแปรผันปริมาตร
ไบโอฟล็อกเป็น 0, 20, 40 และ 80 มล./ล. เพือ่ ตรวจวัดอัตราการบ�าบัดแอมโมเนีย พบว่าไบโอฟล็อกทีส่ ร้างจากจุลนิ ทรียใ์ น
น�า้ ทะเลธรรมชาติ ปริมาตร 80 มล./ล. มีอตั ราการบ�าบัดแอมโมเนียสูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ เท่ากับ 0.87±0.05 มก.-ไนโตรเจน/ล./วัน
หรือ 1.12 มก.-ไนโตรเจน/ก.-ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด/วัน ในขณะที่ไบโอฟล็อกที่สร้างจุลินทรีย์ในน�้าทะเลธรรมชาติ
ผสมกับสาหร่าย Spirulina มีอัตราการบ�าบัดแอมโมเนียเท่ากับ 0.71±0.02 มก.-ไนโตรเจน/ล./วัน หรือคิดเป็น 0.49 มก.ไนโตรเจน/ก.-ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด/วัน
ค�ำส�ำคัญ: ไบโอฟล็อก, จุลินทรีย์น�้าเค็ม, สาหร่าย Spirulina, การบ�าบัดแอมโมเนีย, ไนโตรเจนแอสสิมิเลชัน
ABSTRACT: Bioloc is referred to the natural aggregated microorganisms suspending in the water. Bioloc technology
has been applied for the nitrogenous waste treatment in aquaculture pond. In this study, bioloc was induced from
natural microorganisms in the water by adding external carbon source. Moreover, alternative bioloc formation
using natural marine microorganisms coagulated with the cyanobacteria, Spirulina, was also evaluated. Tapioca
starch and shrimp feed were daily supplied as carbon and nitrogen sources with the carbon:nitrogen ratio of 16:1
throughout 42 days incubation. It was found that particle size and microorganisms composition were rather similar
in both bioloc types. During bioloc incubation, dissolved nitrogenous waste was removed by nitrogen assimilation
process. Thereafter, experiment on ammonia treatment was conducted using various biolocs volume at 0, 20, 40 and
80 mL/L. As the result, the highest natural bioloc density at 80 mL/L provided the highest ammonia removal rate at
0.87±0.05 mg-N/L/day or 1.12 mg-N/g TSS/day while the bioloc induced with Spirulina had the ammonia removal
rate of 0.71±0.02 mg-N/L/day or 0.49 mg-N/g TSS/day.
Keywords: Bioloc volume, marine microorganisms, Spirulina, ammonia treatment, nitrogen assimilation
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บทน�ำ
ไบโอฟล็อกเป็นตะกอนจุลนิ ทรียท์ แี่ ขวนลอยอยูใ่ น
มวลน�้า สามารถน�าของเสียไนโตรเจนจากสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ด้วยกระบวนการ
ไนโตรเจนแอสสิมิเลชัน (nitrogen assimilation) และ
ระหว่างที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตจะมีการปลดปล่อยโพ
ลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) ออกสู่ภายนอกเซลล์
และก่อให้เกิดการเกาะกลุ่มกันอย่างหลวมๆ ส่งผลให้
ไบโอฟล็อกมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ในการเลี้ยงสัตว์น�้าได้ใช้
ไบโอฟล็ อ กเพื่ อ ประโยชน์ ใ นเชิ ง ของการควบคุ ม
คุณภาพน�้าและเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนของสัตว์น�้า
(Avnimelech, 2007) ซึ่งวิธีการกระตุ้นหรือเหนี่ยวน�า
ให้เกิดไบโอฟล็อกจะท�าควบคู่ไปพร้อมกับการเลี้ยง
สัตว์น�้าโดยเติมสารประกอบอินทรีย์คาร์บอนอย่าง
สม�่าเสมอ มีการกวนผสมที่ดีและที่ส�าคัญคือต้องมี
ปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ (Azim and Little,
2008) ทั้ ง นี้ ก ารเติ ม สารประกอบอิ น ทรี ย ์ ค าร์ บ อน
สามารถกระตุ้นให้กลุ่มตะกอนจุลินทรีย์มีการเจริญ
เติบโตได้ดแี ละใช้แอมโมเนียเป็นแหล่งไนโตรเจนได้ ไบ
โอฟล็อกจึงสามารถลดปริมาณแอมโมเนียที่เกิดขึ้นใน
บ่อเลี้ยงสัตว์น�้าได้ แต่ไบโอฟล็อกอาจท�างานล้มเหลว
ได้ในกรณีที่จุลินทรีย์เจริญเติบโตมากเกินไปและเมื่อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ เ หล่ า นี้ จ ะตายลงจะเกิ ด ย่ อ ยสลายตาม
ธรรมชาติ (autolysis) หลังจากนั้นมักพบว่ามีการปลด
ปล่อยแอมโมเนียคืนสู่มวลน�้าและท�าให้ออกซิเจนใน
น�า้ ลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลเสียต่อการเลีย้ งสัตว์น�้า
(Burford and Williams, 2001) ดังนั้นแนวทางการ
จัดการที่ดีส�าหรับเทคโนโลยีไบโอฟล็อกจึงจ�าเป็นต้อง
ก�าจัดมวลชีวภาพส่วนเกินออกไปอย่างรวดเร็ว จาก
สาเหตุที่กล่าวในข้างต้น งานวิจัยนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะ
น�าสาหร่าย Spirulina ซึ่งมีขนาดเซลล์ใหญ่มากระตุ้น
ให้เกิดไบโอฟล็อก ทั้งนี้เซลล์อาจมี ซึ่งลักษณะไบโอฟ
ล็ อ กที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
จุลินทรีย์ธรรมชาติ และท�าให้ควบคุมปริมาณไบโอฟ
ล็อกได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสาหร่าย Spirulina ยังมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงจึงอาจส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต

ของสัตว์น�้าอีกด้วยเนื่องจากสัตว์น�้าบางชนิดสามารถ
กินไบโอฟล็อกเป็นอาหารได้ (Ungsethaphand et al.,
2010) นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบอัตราการบ�าบัด
แอมโมเนียของไบโอฟล็อกที่ใช้ปริมาตรแตกต่างกัน
เพือ่ ทราบถึงปริมาตรไบโอฟล็อกทีเ่ หมาะสมส�าหรับใช้
บ�าบัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า
วิธีกำรศึกษำ
กำรสร้ำงและบ่มเตรียมสภำพไบโอฟล็อกให้พร้อม
ส�ำหรับบ�ำบัดแอมโมเนีย
การทดลองนี้ได้วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) โดยท� าการ
ทดลองในถังที่บรรจุน�้าทะเลธรรมชาติ ปริมาตร 40 ล.
เติมคาร์บอนและไนโตรเจนในรูปแป้งมัน 2.85 ก. และ
อาหารกุ้ง 0.4 ก. คิดเป็นคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ
16:1 โดยเติมเป็นประจ�าทุกวัน นาน 42 วัน (Nootong
et al., 2011) แบ่งการทดลองเป็น (1) ไบโอฟล็อกทีเ่ กิด
จากจุลนิ ทรียธ์ รรมชาติในน�า้ ทะเล และ (2) ไบโอฟล็อก
ที่มีการเติมสาหร่าย Spirulina (มีน�้าหนัก 0.82±0.01
ก.-เซลล์แห้ง/ล.) ปริมาตร 1 ล. ลงน�้าทะเลเพื่อสร้างไบ
โอฟล็อกที่มีเซลล์สาหร่าย Spirulina ร่วมกับจุลินทรีย์
ในน�า้ ทะเลธรรมชาติ แต่ละชุดการทดลองท�า 3 ซ�า้ วาง
ถังบ่มไบโอฟล็อกในโรงเรือนที่ได้รับแสง เติมอากาศ
และควบคุมอัลคาไลนิตี (80-120 มล.-CaCO3/ล.) โดย
เติมโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ตรวจวัดปริมาณ
แอมโมเนีย ไนไตรต์และไนเตรต (Strickland and
Parsons, 1972) เป็นประจ�าทุกวัน และตรวจลักษณะ
ไบโอฟล็อกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วัดปริมาตรไบโอฟ
ล็อก (Azim and Little, 2008) ปริมาณคลอโรฟิลล์ และ
ของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด (Strickland and Parsons,
1972) วิเคราะห์ปริมาณอัลคาไลนิตีด้วยชุดทดสอบ
ทางการค้า (PARA Alkalinity Test) และวัดค่าการ
ละลายออกซิเจนด้วย DO meter (รุ่น DO 200, YSI
INC) เป็นประจ�าทุก 7 วัน
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ผ ล ข อ ง ช นิ ด แ ล ะ ปริ ม ำ ต ร ไบโอ ฟล็ อ กต ่ อ
ประสิทธิภำพกำรบ�ำบัดแอมโมเนีย
ในวั น ที่ 42 ของการทดลอง โดยกรองเก็ บ
ไบโอฟล็อกทั้ง 2 ชนิดที่สร้างได้ (ไบโอฟล็อกที่เกิดจาก
จุลินทรีย์ธรรมชาติในน�้าทะเล และไบโอฟล็อกที่สร้าง
จากสาหร่าย Spirulina ร่วมกับจุลินทรีย์ในน�้าทะเล
ธรรมชาติ) โดยใช้ผ้ากรอง (รูพรุน 33 ไมครอน) เติมลง
ถังที่บรรจุน�้าทะเลปริมาตร 4 ล. ที่มีความเค็ม 25
พีเอสยู และอัลคาไลนิตี 120 มก.-CaCO3/ล. วางแผน
การทดลองแบบ CRD (2x2 Factorial experiment)
และแต่ละชุดการทดลองท�า 3 ซ�้า โดยท�าการแปรผัน
ปริมาตรไบโอฟล็อกที่แตกต่างกัน คือ 20 40 และ 80
มล./ล. จากนัน้ เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) ให้มี
ความเข้มข้นเท่ากับ 2 มก.-ไนโตรเจน/ล. เพื่อจ�าลอง
สภาวะที่มีของเสียไนโตรเจน จากนั้นวางถังทดลองใน
สภาวะกลางแจ้งและเติมอากาศตลอดเวลา สุม่ เก็บน�า้
ตัวอย่างเป็นประจ�าทุก 3 ชั่วโมง โดยกรองน�้าผ่าน
กระดาษกรอง GF/C ที่มีขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน
แล้วจึงน�าไปตรวจวัดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรต์และ
ไนเตรต (Strickland and Parsons, 1972)
น�าข้อมูลปริมาณแอมโมเนียมาสร้างกราฟโดยให้
แกน X คือ ระยะเวลาการทดลอง (ชั่วโมง) และแกน Y
คือ ความเข้มข้นของแอมโมเนีย (มก-ไนโตรเจน/ล.)
แล้วสร้างเส้นแนวโน้มการถดถอยแบบเชิงเส้น (Linear
regression) ซึ่ง slope คือ อัตราการบ�าบัดแอมโมเนีย
ของไบโอฟล็อกในหน่วย มก-ไนโตรเจน/ล./ชัว่ โมง จาก
นั้นค�านวณเป็นหน่วย มก-ไนโตรเจน/ล./วัน และ มก.ไนโตรเจน/ก.-ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด/วัน น�าผลที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel และวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ด้วยวิธี Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences, version 11.5)

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์
ผลกำรสร้ำงและบ่มเตรียมสภำพไบโอฟล็อกให้
พร้อมส�ำหรับบ�ำบัดแอมโมเนีย
การสร้ า งไบโอฟล็ อ กจากจุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นน�้า ทะเล
ธรรมชาติ และสาหร่าย Spirulina ร่วมกับจุลินทรีย์ใน
น�้าทะเลธรรมชาติ และบ่มนาน 42 วัน พบว่าไบโอฟ
ล็อกที่สร้างได้ทั้งสองชนิด มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ร่วมกัน
หลายชนิดและมีชนิดเด่นที่คล้ายคลึงกัน แต่ไบโอฟ
ล็ อ กที่ ส ร้ า งจากน�้ า ทะเลผสมกั บ สาหร่ า ยยั ง คงพบ
Spirulina เป็นองค์ประกอบ โดยไบโอฟล็อกทั้ง2 ชนิด
พบแบคทีเรีย แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนพืชและเศษ
ซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่ง
ไบโอฟล็อกที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน
คล้ายกับ Ekasari et al. (2014) รายงานไว้ว่าไบโอฟ
ล็ อ กมี ส าหร่ า ยที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น สายเป็ น องค์
ประกอบเช่นเดียวกันกับผลการทดลองในครั้งนี้
ในวันที่ 11 ของการบ่มไบโอฟล็อก พบแอมโมเนีย
สะสมสูงถึง 90.10±14.95 และ 75.60±9.60 มก.ไนโตรเจน/ล. ส�าหรับไบโอฟล็อกธรรมชาติและไบโอฟ
ล็อกทีเ่ ติมสาหร่าย Spirulina ตามล�าดับ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
เกิดกระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน (ammoniication) ที่
จุลนิ ทรียย์ อ่ ยสลายสารประกอบอินทรียไ์ นโตรเจน โดย
เฉพาะโปรตีนทีเ่ ป็นองค์ประกอบในอาหารกุง้ (Burford
and Williams, 2001) หลังจากนั้นแอมโมเนียกลับลด
ลงจนไม่พบแอมโมเนียสะสมในวันที่ 21-42 (Figure
1(A)) แสดงว่าจุลินทรีย์น�าแอมโมเนียไปใช้ในการ
เจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม ปริ ม าณมวลชี ว ภาพด้ ว ย
กระบวนการไนโตรเจนแอสสิมิเลชัน (Ebeling et al.,
2006) สอดคล้องกับปริมาตรไบโอฟล็อกและของแข็ง
แขวนลอยทัง้ หมดทีม่ คี า่ เพิม่ ขึน้ เช่นกัน และในวันที่ 42
ของการทดลอง พบว่าไบโอฟล็อกที่สร้างจากน�้าทะเล
มีปริมาตรต�่ากว่าไบโอฟล็อกที่สร้างจากน�้าทะเลผสม
กับ Spirulina โดยมีค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
เท่ากับ 507.67±18.61 และ 724.00±143.81 มก./ล.
ตามล� า ดั บ และปริ ม าตรไบโอฟล็ อ กเท่ า กั บ
31.67±2.89 และ 35.00±3.00 มล./ล. ตามล�าดับ
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แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1 : (2559).

การสะสมไนไตรต์ทเี่ กิดขึน้ ในวันที่ 23-35 (Figure
1(B)) เนื่องจากแอมโมเนียถูกออกซิไดซ์กลายเป็นไน
ไตรต์โดยกระบวนการไนตริฟเิ คชันจากแอมโมเนียออก
ซิไดซ์แบคทีเรีย (ammonia oxidizing bacteria) ซึ่ง
กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน
โดยในการทดลองนี้มีปริมาณออกซิเจนละลายน�้าอยู่
ในช่วง 4.59-7.32 มก.ออกซิเจน/ล. และแบคทีเรียกลุม่
นีต้ อ้ งการแหล่งคาร์บอนในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซด์และไบคาร์บอเนต (Ahn, 2006) ดังนั้นในระหว่าง
การทดลองจึงได้ควบคุมอัลคาไลนิตไี ว้ทปี่ ระมาณ 100
มก.-CaCO3/ล. ซึ่งเพียงพอส�าหรับเป็นแหล่งคาร์บอน
ทั้งนี้ในช่วงที่พบไนไตรต์สะสม พบว่าถังไบโอฟล็อกที่
สร้างจากน�า้ ทะเลผสมสาหร่ายมีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ
อยู่ในช่วง 1.52-1.91 มก./ลบ.ม. ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่า
ถังทีส่ ร้างไบโอฟล็อกจากจุลนิ ทรียใ์ นน�้าทะเล ดังนัน้ จึง
อาจเป็นไปได้ว่าสาหร่ายมีการน�าแอมโมเนียบางส่วน
ไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือเกิดกระบวนการไนโตรเจน
140
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แอสสิมิเลชันมากกว่าไบโอฟล็อกที่สร้างจากน�้าทะเล
ธรรมชาติ ส่งผลให้แอมโมเนียทีจ่ ะถูกออกซิไดซ์เป็นไน
ไตรต์มีปริมาณต�่ากว่า
Figure 1(C) แสดงให้เห็นว่าในการบ่มไบโอฟล็อก
พบไนเตรตสะสมในปริมาณต�า่ ทัง้ ในถังควบคุมและถัง
ทดลองแม้วา่ จะเป็นช่วงทีแ่ อมโมเนียถูกบ�าบัดหมดลง
แล้ว ทัง้ นีเ้ พราะไบโอฟล็อกสามารถน�าไนเตรตไปใช้ใน
การเจริญเติบโตได้ ดังนั้นบทบาทหลักของไบโอฟล็อก
ที่สร้างได้จึงเป็นการบ�าบัดแอมโมเนียและไนเตรตด้ว
ยกระบวนการไนโตรเจนแอสสิ มิ เ ลชั น แต่ ยั ง มี
กระบวนการไนตริฟิเคชันเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะพบไน
ไตรต์ ส ะสม ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปสั ด ส่ ว นของคาร์ บ อนต่ อ
ไนโตรเจนทีส่ งู ตัง้ แต่ 10:1 ขึน้ ไป จะส่งผลให้แอมโมเนีย
ถูกบ�าบัดด้วยไนโตรเจนแอสสิมเิ ลชันเป็นกระบวนการ
หลัก ส่วนในกรณีที่มีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต�่า
กลับเป็นกระบวนการไนตริฟเิ คชัน (Strauss and Lam5
berti, 2000; Crab et al., 2012)
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2 (A-B) แสดงให้ เห็นว่าไบโอฟล็อกทัง� 2 ชนิด ที�สร้ างได้ สามารถบําบัดแอมโมเนียได้ และการเพิ�ม
Figure 2 (A-B) แสดงให้เห็นว่าไบโอฟล็อก ภายในเวลา 15 ชม. ในขณะที่ไบโอฟล็อกที่สร้างจาก
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การเพิ่มปริมาตรไบโอฟล็อกจาก 0 เป็น 80 มก./ล. ส่ง อัตราการบ�าบัดแอมโมเนียจะลดลงเมื่อลดปริมาณไบ
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Figure 2 Ammonia removals from bioloc tank with natural seawater (A) and bioloc tank with seawater
coagulated with Spirulina (B). Bioloc concentrations were varied from 0-80 mL/L.

Figure 3 แสดงแนวโน้มการถดถอยแบบพหุ
(Polynomial regression) ของอั ต ราการบ� า บั ด
แอมโมเนียจากการท�างานของไบโอฟล็อกทัง้ 2 ชนิด ที่
ใช้ปริมาตรแตกต่างกัน พบว่าการใช้ไบโอฟล็อกทั้ง 2
ชนิ ด ด้ ว ยปริ ม าตร 80 มล./ล. มี อั ต ราการบ� า บั ด
แอมโมเนียสูงกว่าปริมาตร 0, 20 และ 40 มล./ล. อย่าง
มีนัยส�าคัญ (P<0.05) และการใช้ไบโอฟล็อกที่สร้าง
จากจุลินทรีย์ในน�้าทะเล ปริมาตร 80 มล./ล. (ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 779.21 มก./ล.) มีอตั ราการ
บ�าบัดแอมโมเนียสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 0.87±0.05
มก.-ไนโตรเจน/ล./วัน หรือคิดเป็น 1.12 มก.-ไนโตรเจน/
ก.-ของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด/วัน ซึง่ สูงกว่าไบโอฟล็อก
ที่สร้างจากน�้าทะเลผสมสาหร่าย ปริมาตร 80 มล./ล.
(ของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 1447.62 มก./ล.) ที่มีอัตรา

การบ�าบัด 0.71±0.02 มก.-ไนโตรเจน/ล./วัน หรือคิด
เป็ น 0.49 มก.-ไนโตรเจน/ก.-ของแข็ ง แขวนลอย
ทั้งหมด/วัน (P<0.05) อย่างไรก็ตามในการทดลองนี้
ได้ควบคุมปริมาตรไบโอฟล็อกไม่เกิน 80 มก./ล. เนื่อง
จากไบโอฟล็อกที่มากเกินไปอาจส่งผลให้นา�้ ในถังเกิด
การขาดออกซิเจนและอาจส่งผลให้จุลินทรีย์บางส่วน
ตายและปลดปล่อยแอมโมเนียออกสูม่ วลน�้าได้อกี ครัง้
(Burford and Williams, 2001; Azim and Little,
2008) และจากแนวโน้มการถดถอยแบบพหุของอัตรา
การบ�าบัดแอมโมเนียจากการท�างานของไบโอฟล็อก
ทั้ง 2 ชนิด พบว่า หากใช้ไ บโอฟล็อกด้ว ยปริม าตร
มากกว่า 80 มล./ล. อาจส่งผลให้อัตราการบ�าบัด
แอมโมเนียของไบโอฟล็อกลดลงได้

เนื�องจากไบโอฟล็อกที�มากเกินไปอาจส่งผลให้ นํ �าในถังเกิดการขาดออกซิเจนและอาจส่งผลให้ จลุ ินทรี ย์บางส่วนตายและ
ปลดปล่อยแอมโมเนียออกสูม่ วลนํ �าได้ อีกครัง� (Burford and Williams, 2001; Azim and Little, 2008) และจากแนวโน้ ม
การถดถอยแบบพหุของอัตราการบําบัดแอมโมเนียจากการทํางานของไบโอฟล็อกทัง� 2 ชนิด พบว่าหากใช้ ไบโอฟล็อกด้ วย
แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1 : (2559).
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